اقتصادی

اخبار

فعالیت کدام شغل ها از امروز ممنوع

است؟

از فردا فعالیت سه دسته کسب و کار و گروه شغلی در شهرهای با وضعیت
قرمز کرونایی با محدودیتهای شدید همراه شده و بر اساس مصوبه ستاد ملی
مقابله با کرونا تا یک هفته امکان فعالیت نخواهند داشت.
به گزارش ایســنا ،در ماههای گذشــته علیرغم آنکه تعدادی از شهرها به
وضعیت سفید کرونایی بازگشته بودند ،عدم رعایت پروتکل های بهداشتی
و فاصله گذاری اجتماعی در برخی از شــهرها باعث شد شروع موج وسیع
تری از کرونا را شاهد باشیم؛ موجی که آمار مبتالیان کرونا را صعودی کرد و
به بستری شدن تعداد بیشتری از افراد منجر و موجب شد تا این استانها از
سطح هشدار فراتر رفته و در وضعیت قرمز کرونا قرار گیرند.
بــه دنبال وخامت اوضاع و عادی انگاری رعایت پروتکل های بهداشــتی و
حضور در تجمعات غیر ضرور ،ســخنگوی دولت از تشدید نظارت و اعمال
محدودیتهای کرونایی خبر داد و اعالم کرد» فعالیت گروههای شغلی ۳ ،۲
و  ۴از روز دوشنبه ممنوع شده و در صورت عدم توجه و ادامه فعالیت ،این
مشاغل مشمول جرایم سنگین و تعطیلی درازمدت خواهند شد« .
این تصمیم از سوی ســتاد ملی کرونا و به دلیل عدم رعایت پروتکل های
بهداشتی و شیوع ویروس کرونا گرفته شده و محدودیتها در گروه مشاغل ،۲
 ۳و  ۴از پنجم آبان ماه به مدت یک هفته در  ۴۳شهرستان بحرانی که در
وضعیت قرمز به سر می برند ،اعمال میشود.
اما گروههای شغلی مذکور شامل چه مشاغلی هستند و کدام کسب و کارها
از فردا امکان ادامه فعالیت ندارند؟
بر اساس مصوبه ابالغی ستاد ملی مدیریت و مقابله با بیماری کرونا مشاغل به
چهار گروه تقسیم شده اند که بر مبنای وضعیت شهرها به فعالیتشان ادامه
می دهند .در این مصوبه چهار رنگ برای نشان دادن وضعیت شیوع کرونا در
استانهای مختلف مشخص شده و مطابق آن رنگ برای فعالیت چهار گروه
شغلی در آن استانها تصمیم گیری می شود .به عنوان مثال در شرایط سفید
هر چهار گروه فعالیت دارند ،در شرایط نارنجی گروه سه از فعالیت منع شده
است ،در شرایط زرد فعالیت گروه چهار ممنوع شده و در شرایط قرمز تنها
گروه یک امکان فعالیت دارد.
فهرســت کسب و کارها و گروه شــغلی دو که کمی گسترده تر است و از
فردا مشمول اعمال محدودیت می شود ،به مراکز خرید ،پاساژها ،مالهای
فروش غیرمواد غذایی ،مراکز شماره گذاری اتومبیل ،مراکز تهیه و طبخ غذا
با پذیرش مشــتری ،مراکز متبرکه و زیارتگاهها ،مساجد و مصلیها ،مراکز
تمرین و انجام مسابقات ورزشی ،مراکز فروش لوازم خانگی ،قنادی و شیرینی
فروشی ها ،آب میوه و بستنی فروشی ها ،آرایشگاههای مردانه ،بازار فروش
خودرو ،فرش و موکت فروشی ها ،خدمات چاپ دیجیتال ،تزیینات داخلی
ساختمان ،کادویی فروشی ها ،اسباب بازی فروشی ها ،عمده فروشی و خرده
فروشی پوشاک ،پارچه فروشی ها ،پرده سراها ،مراکز فروش مبلمان ،کیف
و کفش ،مراکز فروش لوازم التحریر ،خیاطی و خرازی ،آتلیه و عکاســی ها،
مشاوران امالک ،فروشــگاههای لوازم آرایشی و بهداشتی و مراکز فروش و
عرضه خشکبار و آجیل اختصاص دارد.
گروه شغلی سه ،مدارس ،دانشگاهها ،حوزههای علمیه ،آموزشگاههای فنی
حرفهای ،زبانسراها ،آموزشگاهها و کتابخانهها ،مهدهای کودک ،استخرهای
سرپوشــیده ،ســینما و تئاتر ،موزه ها و باغ موزه هــا ،تاالرهای پذیرایی،
آرایشــگاههای زنانه و ســالنهای زیبایی و کاهش فعالیت مترو و حمل و
نقل عمومی درون شــهری را شامل می شود.گروه شغلی چهارم نیز شامل
همایشها ،برگزاری مراسم اجتماعی ،فرهنگی و مذهبی ،مدارس شبانه روزی،
باشگاههای ورزشی مربوط به ورزشهای پر برخورد از جمله کشتی ،کاراته و
جودو ،کافه ها ،چایخانه ها و قهوه خانه ها با عرضه مواد دخانی ،باغ وحش
ها ،شهربازی ها و مراکز تفریحی آبی می شود.

نرخ سود بانکی افزایش پیدا نمیکند

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه
تمام تالش بانک مرکزی معطوف به
کنترل تورم است ،گفت :با توجه به
وجود شــوک منفی عرضه ،ناترازی
بانکهــا و نیاز مالــی دولت؛ امروز
افزایش نرخ ســود بانکی سیاستی
نیست که توفیق قطعی داشته باشد
و بر همین اساس بدنبال روشهای
دیگری برای کاهش فشار تورمی در
بازارها هستیم.
به گزارش ایسنا ،عبدالناصر همتی
در یادداشتی اینســتاگرامی درباره
اهداف و ابزار بانک مرکزی نوشــت:
در طول حدود دو ســال گذشــته،
بانک مرکزی تحت فشار فزایندهای
بوده است که دلیل اصلی آن ،شدت
گرفتــن تحریمها و شــوک منفی
عرضــه ،آن هــم در شــرایطی که
نیروی انباشته شده نقدینگی هم در
حال تخلیه شدن روی قیمتها بود.
وی با بیان اینکه مشــکالت دیگر،
از جملــه کرونا و کســری بودجه
نیز به تشــدید اجتناب ناپذیر رشد
نقدینگی منجر شــده است ،گفت:

سیاســتگذاری پولی برای مقابله با
شوک منفی عرضه حتی در شرایط
معمول هم دشوار است تا چه برسد
به اقتصــاد ایران که بــا انبوهی از
مشکالت ساختاری نیز مواجه است.
وظیفه اساســی بانک مرکزی ثبات
قیمتها و پــس از آن جلوگیری از
رکود و کاهش تولید اســت .واضح
اســت ،مطابــق نظریــه اقتصادی،
امکان دســتیابی به هدفهای زیاد
با تعداد محدودی ابزار وجود ندارد.
بــه گفته رئیــس کل بانک مرکزی
نظــر به خطری که تشــدید نگران

اگرچــه نمایندگان مجلس یازدهــم وعده داده بودند
طرحی را برای اختصاص سهام عدالت به جاماندگان
تدوین و پیگیری خواهند کرد اما به نظر میرسد این
کار با چالش هایی همراه است.
به گزارش خبرنگار مهر ،سهام عدالت که در دهه ۸۰
و به مرور زمان به  ۴۹میلیون ایرانی اختصاص یافت،
دچار اشــکاالتی در شناسایی واجدین شرایط دریافت
آن بود .بــه نحوی که به جــای اختصاص آن به ۶
دهک پایین درآمدی بر حســب قانون ،به دلیل اینکه
دولت وقت ابــزاری برای شناســایی  ۶دهک پایین
درآمدی جامعه نداشت ،تصمیم گرفت این سهام را به
«گروههای شغلی» مختلف اختصاص دهد .این شیوه
موجب شد بسیاری از کسانی که در دهکهای پایین
درآمدی بودند ،در شــمول دریافت سهام عدالت قرار
نگیرند و در طرف مقابل ،بســیاری از اقشار متوسط و
حتی مرفه جامعه این سهام را دریافت کنند.
بــا روی کار آمدن مجلس یازدهم و با توجه به اینکه
دولــت دوازدهم تصمیم گرفت این ســهام را پس از
سالها آزادسازی کرده و امکان خرید و فروش آن را
به صاحبان سهام بدهند ،موضوع جاماندگان از سهام
عدالــت اهمیــت صدچندانی پیدا کــرد و نمایندگان
مجلس طرحــی را تدوین کردند تــا دولت را مکلف
کنند به کسانی که شرایط دریافت این سهام را دارند

اما جامانده هستند ،سهام عدالت واگذار کند.
مهدی طغیانی در نیمه مرداد ماه امســال در گفتگو با
خبرنگار مهر گفته بود :بنا بر طرحی که در کمیسیون
اقتصادی مطرح اســت ،بخشی از مشــمولین جدید
ســهام عدالت ،کسانی هســتند که در این مدت ده
سال ،تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفتهاند .بخش
دیگر نیز افرادی هســتند که در دهکهای مشــمول
طــرح بودهاند اما در فهرســتی که ســهام عدالت بر
اساس آن توزیع شد به هر دلیلی قرار نگرفته بودند و
به نوعی جاماندهاند.
سرنوشت بررسی سهام عدالت جدید در
دستان هیئت رئیسه مجلس است
پــس از دو ماه و نیم از ایــن گفتگو ،مهدی طغیانی،
سخنگوی کمیســیون اقتصادی در گفتگو با خبرنگار
مهر ،در پاسخ به این سوال که اختصاص سهام عدالت
جدید به جاماندگان به کجا رســیده است ،گفت :کار
کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تدوین طرح برای
اختصاص ســهام عدالت به جاماندگان انجام شده و
این طرح برای بررســی در صحــن مجلس به هیئت
رئیسه ارسال شده است.
وی ادامه داد :زمان بررســی این طــرح در مجلس
به هیئت رئیســه بســتگی دارد که چه زمانی آنرا به
صحن مجلس خواهند آورد.

کارت ملــی اینجانــب احســان رحمانفــر فرزنــد

بــرگ ســبز خــودرو ســواری کیــا  -ســورنتوXM
رنــگ مشــکی روغنــی مــدل  2013بــه شــماره
موتور  G6DCCS873281و شــماره شاســی
 KNAKU813DDو شــماره پالک  122ل 52
ایــران  13متعلــق بــه خانــم فاطمــه احمــدی
مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.

کارت خــودرو ســواری پــژو  206آریــان رنــگ
ســفید-روغنی مــدل  1389بــه شــماره موتــور
 135890030900و شــماره شاســی �NAAP
 51FE0AJ362634و شــماره پــاک  126د
 76ایــران  20متعلــق بــه خانــم مینــو نهــری
قاضیانــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط
اســت.

بــرگ ســبز و ســند کمپانــی خــودرو ســواری
پــژو آر دی رنــگ ســفید مــدل  1382بــه
شــماره موتــور  22368211366و شــماره
شاســی  82111254و شــماره پــاک  277ل
 98ایــران  68متعلــق بــه آقــای امیــد زمتکــش
مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.

بــرگ ســبز و کارت خــودرو ســواری پــژو 206
 SD TU5رنــگ ســفید مــدل  1398بــه
شــماره موتــور  166b0024609و شــماره
شاســی  NAAP41FE5KJ368451و
شــماره پــاک  417د  82ایــران  62متعلــق
بــه آقــای میــاد بابایــی مفقــود و از درجــه
اعتبــار ســاقط اســت.

بــرگ ســبز خــودرو ســواری ال  90رنــگ
نقــره ای مــدل  1389بــه شــماره موتــور
 k4ma690d096700و شــماره شاســی
 naplsrald91072142و شــماره پالک 852
ی  88ایــران  20متعلــق بــه خانــم مهدیــس
برزآبــادی فرهانــی مفقــود و از درجــه اعتبــار
ســاقط اســت.

بــرگ ســبز و ســند کمپانــی خــودرو کاپــرا
دوکابیــن رنــگ ســفید-روغنی مــدل ۱۳۹۰
بــه شــماره موتــور  SJM3902و شــماره
شاســی  NAGEPU2PF23Wو شــماره
پــاک  ۳۲۴م  ۵۲ایــران  ۳۳متعلــق بــه آقــای
بهــروز ترکیــان مفقــود و از درجــه اعتبــار
ســاقط اســت.

ســند کمپانــی خــودرو ســواری پــژو پــارس
رنــگ ســفید مــدل  ۱۳۸۸بــه شــماره موتــور
 124882976300و شــماره شاســی �Naan
 21ca2ae420906و شــماره پــاک  ۵۱۸ل
 ۴۴ایــران  ۶۸متعلــق بــه آقــای علــی خلیفــه
قلــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.

آگهــی تغییــرات شــرکت زنبــور داری ملکــه کوهســتان لرســتان

و شــماره ملــی  ۰۴۵۲۸۰۰۸۳۸صــادره از
شــمیران مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط
اســت.

ســند کمپانــی خــودرو ســواری پــژو رنــگ نقــره
ای-آبی-متالیــک مــدل  ۱۳۸۲بــه شــماره
موتور  ۱۰FSF۹۴۳۰۲۳۷۵و شــماره شاســی
 ۰۰۸۲۶۱۱۳۲۱و شــماره پــاک  ۵۶۴م ۷۴
ایــران  ۱۱متعلــق بــه آقــای ســارو یقییایــان
مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.

کننده تورم به صورت آســیبهای
جــدی بــه دهکهای متوســط و
پایین جامعه و ایجاد عدم اطمینان
و نیــز ممانعت از تداوم فعالیتهای
تولیدی دارد ،منطقی است که توقع
جامعــه بر تمرکز بانــک مرکزی بر
کنترل تورم باشــد .با وجود درد و
رنجی که ملت ما از تحریمها دیده
است ،اقتصاد ایران ،آنطور که آمریکا
تصور میکرد دچارفروپاشی نشده و
نشــانههای فاصلــه گرفتن از عمق
رکود را نمایان ساخته است و تمام
تالش بانک مرکزی بایستی معطوف

به کنترل تورم به هر طریق ممکن
و تداوم وضعیــت روبه بهبود بخش
حقیقی باشد.
همتی ادامــه داد :بانک مرکزی به
خوبی واقف اســت کــه ،با توجه به
وجود شــوک منفی عرضه ،ناترازی
بانکهــا و نیاز مالــی دولت؛ امروز
افزایش نرخ ســود بانکی سیاستی
نیست که توفیق قطعی داشته باشد
و برهمین اساس بدنبال روشهای
دیگری برای کاهش فشار تورمی در
بازارها اســت .البته با ابزار های در
اختیار ،روند نرخ سود بین بانکی نیز
تعدیل خواهد شد.
ایــن اظهــارات رئیــس کل بانک
مرکــزی در حالی اســت که مدتی
است در رســانهها و فضای مجازی
گفتههایــی مطرح میشــود مبنی
براینکه بانک مرکزی و شورای پول
و اعتبــار برای کنتــرل تورم قصد
دارند تا نرخ سود سپردههای بانکی
را افزایــش دهند با این حســاب،
گفتههای همتی احتمال این اتفاق
به کل از بین برد.

آخرین وضعیت سهام عدالت جدید

ســند کمپانــی خــودرو ســواری پــژو  206رنــگ
قرمــز ســیر_متالیک مــدل  1395بــه شــماره
موتــور  163B0229913و شــماره شاســی
 NAAP41FE7GJ751038و شــماره پــاک
 442س  19ایــران  30متعلــق بــه خانــم
پرویــن قربانــی مفقــود و از درجــه اعتبــار
ســاقط اســت.

عبــدل حمیــد بــه شــماره شناســنامه ۹۵۷

دو شنبه  5آبان ماه -1399شمــاره 4050

شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت  1999و شناســه ملــی
 14007344230بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق
العــاده مــورخ  1397/09/01و تاییدیــه شــماره  6282مــورخ
 1397/09/24اداره تعــاون  ،کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان
الیگــودرز تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  * :محــل شــرکت در
واحــد ثبتــی الیگــودرز بــه آدرس اســتان لرســتان  ،شهرســتان
الیگــودرز  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر الیگــودرز ،بلــوار غربــی  ،کوچــه
شــهید علــی صادقــی [شــهید باهنــر  ، ]9بلــوار شــهید باهنــر ،
پــاک  ، 0طبقــه همکــف بــه کدپســتی  6861673537تغییــر
یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد .اداره کل
ثبــت اســناد و امــاک اســتان لرســتان مرجــع ثبــت شــرکت هــا و
موسســات غیرتجــاری الیگــودرز ()1028435

دولت قانع نشد منابع را به سهام عدالت
تخصیص دهد
طغیانی در پاســخ به این سوال که آیا با دولت برای
تأمین ســهام جدید جهت واگذاری در قالب ســهام
عدالت جدیــد ،توافقی صورت گرفته اســت یا خیر،
گفــت :در زمان بررســی این طرح بین کمیســیون
اقتصادی و دولت نتوانســتیم به اتفاق نظر برســیم
چــرا که کمیســیون معتقد بود منابعی که از ســهام
عدالت به دولت بازگشــت و به مردم اعالم شــد که
باید تکمیل وجه کنند ،کماکان منابع ســهام عدالت
هستند و باید دوباره به مردم اختصاص یابد اما دولت
میگفت کــه منابعی ندارد و این مبالغ نیز به ملکیت
دولت بازگشــته و دولت میتواند خودش درباره آن
تصمیم بگیرد.
دلیل احتمالی تأخیر در بررسی طرح سهام
عدالت جدید در صحن مجلس
وی خاطر نشــان کرد :در نهایت دولت معتقد بود که
ســهام جدیدی برای واگذاری به عنوان سهام عدالت
جدید ندارد اما حســاب و کتابهای ما نشان میداد
که منابعی هنوز وجود دارد .شــاید مقداری از توقف و
تأخیر در بررســی این طــرح در مجلس نیز به همین
دلیل باشــد در هر صورت بایــد دید صحن علنی چه
تصمیمی درباره آن میگیرد.
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اخبار

وظایف تنظیم بازار کاالهای اساسی

مجددا به وزارت جهاد بازمیگردد

وزارت جهاد کشــاورزی و وزارت صمت تفاهمنامهای در دســت امضا دارند
که براســاس آن وظایف تنظیم بازار کاالهای اساسی مجددا به وزارت جهاد
بازمیگردد و بخشی از مشکالت موجود مرتفع خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر ،قرار اســت تفاهمنامهای بیــن دو وزارتخانه جهاد
کشــاورزی و صنعت ،معدن و تجارت امضا شــود که در صورت امضای آن
مسئولیت تنظیم بازار کاالهای اساسی مجددا ً به وزارت جهاد کشاورزی واگذار
خواهد شد .پیش از این مجید موافق قدیری ،عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران
در گفتگو با خبرنگار مهر اعالم کرده بود که طی چند روز آینده مســئولیت
تنظیم بازار نهادههای دامی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار میشود.
در متن پیشنویس این تفاهمنامه آمده اســت :در راستای اجرای آئیننامه
اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی ،نامه شماره
 / ۱۸۱۵۵۷ت  ۴۹۲۹۲ه مورخ  ،۱۳۹۲.۱۲.۰۶همچنین درخواست وزیر جهاد
کشاورزی در نامه شماره  ۰۲۰ / ۸۹۳۹مورخ  ۲۱/۰۴/۹۹مبنی بر درخواست
واگذاری مسئولیت تنظیم بازار نهادههای کشاورزی و ضمن توجه به مصوبه
شــماره  ۱۳۷۳۲مورخ  ۰۲/۰۵/۹۸ریاست محترم جمهوری و تصویب نامه
هیئت محترم وزیران نامه شــماره  /۶۴۰۱۵ت  ۵۶۸۷۳ه مورخ ۲۴/۰۵/۹۸
موارد ذیل فیمابین وزارت صنعت ،معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی
مورد توافق قرار گرفت.
ماده  :۱عالوه بر مسئولیت تنظیم بازار نهادههای دامی ،مسئولیت تنظیم بازار
محصوالت نهایی مرتبط از جمله مواد پروتئینی مانند گوشت قرمز ،گوشت
مرغ ،محصوالت لبنی و صنعت روغن نباتی به عهده وزارت جهاد کشــاورزی
است.
ماده  :۲مســئولیت تنظیم بازار کلیه کاالها به ویژه محصوالت کشــاورزی و
کاالهای اساسی مرتبط با این بخش و مدیریت کلیه امور مربوطه صادرات و
واردات این کاالها در چارچوب مقررات جاری قانون تمرکز وظایف و اختیارات
مربوط به بخش کشاورزی ،به عهده وزارت جهاد کشاورزی میباشد.
ماده  :۳وظیفه برنامهریزی برای تأمین ،تولید و توزیع و امور مربوط به تعدیل
قیمت در بازار بر عهده وزارت جهاد کشاورزی میباشد.
ماده  :۴مسئولیت تأمین و حفظ ذخایر راهبردی کاالی منعقده در توافقنامه
با وزارت جهاد کشاورزی میباشد.
ماده  :۵کلیه وظایف مرتبط با فرآیند ثبت سفارش ،تخصیص و تأمین ارز برای
نهادههای دامی شــامل ذرت ،جو ،کنجاله سویا و دانههای روغنی وارداتی و
سایر کاالهای کشاورزی گروه  ۲۷-۲۱بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.
ماده  :۶ســازمان برنامه و بودجه کشور نســبت به ابالغ و تخصیص منابع و
ردیفهــای اعتباری و متفرقه امور مرتبــط قانون تمرکز وظایف و اختیارات
مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی اقدام نماید.
ماده  :۷بدیهی است دستگاههای اجرایی این وزارتخانه از جمله سازمان توسعه
تجارت ایران ،سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ،سازمان صمت
استانی سراسر کشور و شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران همکاری
الزم را در زمینه سیاستها و برنامههای اجرایی آن وزارت در چارچوب وظایف
مربوطه به عمل خواهد آورد.

آگهــی تغییــرات شــرکت محبــوب ایــده آتــی موسســه
غیــر تجــاری بــه شــماره ثبــت  1123و شناســه ملــی
 14009178050بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی
فــوق العــاده مــورخ  1399/06/06تصمیمــات ذیــل اتخــاذ
شــد  :فــرزاد کرمــی بــا کدملــی  4072598763باپرداخــت
مبلــغ  50000ریــال بــه صنــدوق شــرکت درزمــره شــرکاء
درآمــد .درنتیجــه ســرمایه شــرکت ازمبلــغ 1000000
ریــال بــه مبلــغ  1050000ریــال افزایــش یافــت ومــاده
مربوطــه دراساســنامه اصــاح گردیــد در نتیجــه شــرکا
عبارتنــد از  :خدیجــه شــاه یــاری دارنــده  50000ریــال
ســهم الشــرکه شــهرام عزیزیــان الــواری دارنــده 950000
ریــال ســهم الشــرکه فــرزاد کرمــی دارنــده  50000ریــال
ســهم الشــرکه اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان
لرســتان اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری
خــرم آبــاد ()1028430

آگهــی تغییــرات شــرکت امیــد گســتران یــزداد موسســه غیــر
تجــاری بــه شــماره ثبــت  343و شناســه ملــی  10400023828به
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی مــورخ 1399/04/24
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :اســامی و میــزان ســهم الشــرکه
شــرکاء :آقــای محمــد اصغــری دارای مبلــغ  1.000.000ریال ســهم
الشــرکه آقای ســعید لطفــی دارای مبلــغ  30.000.000ریال ســهم
الشــرکه خانــم لیــا لطفــی کاشــمر دارای مبلــغ  28.000.000ریال
ســهم الشــرکه خانــم مهدیــه بهرامــی نیــا دارای مبلــغ 1.000.000
ریــال ســهم الشــرکه  -اعضــاء هیئــت مدیــره بــه قــرار ذیــل بــرای
باقــی مــدت تصــدی( )1400/11/15انتخــاب گردیدنــد :آقــای
محمــد اصغــری بــه کــد ملــی  5249598048خانــم لیــا لطفــی
کاشــمر بــه کــد ملــی  0681805323خانــم مهدیــه بهرامــی نیــا
بــه کــد ملــی  - 2122702109آقــای شــهریار عطــاران ایــرج بــه
کــد ملــی  0630258155بــه عنــوان بــازرس اصلــی و آقــای تیمور
ســلیمانیان بــه کــد ملــی  0045440727بــه عنــوان بــازرس علــی
البــدل بــرای یــک ســال انتخــاب گردیدنــد .اداره کل ثبــت اســناد و
امــاک اســتان خراســان شــمالی اداره ثبــت شــرکت ها و موسســات
غیرتجــاری بجنــورد ()1028638

تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود آبــان شــهر زاگــرس
درتاریــخ  1398/07/04بــه شــماره ثبــت  1491بــه شناســه
ملــی  14008646450ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده
کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت :رشــته کشــاورزی امــور مربــوط بــه جنــگل کاری و
آبیــاری و آبخیــزداری و کنتــرل ســیل رشــته کاوشــهای زمینــی امــور
مربــوط بــه اکتشــاف ،حفــاری و بهــره بــرداری از منابــع آب رشــته
صنعــت ،امــور مربــوط بــه معــادن ســنگ ســیلیکاته و غیــر ســیلیکاته
درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط
مــدت فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی
 :اســتان لرســتان  ،شهرســتان کوهدشــت  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر
کوهدشــت ،محلــه خیابــان ســید الشــهدا  ،خیابــان دکترحســابی ،
خیابــان نــو بهــار  ،پــاک  ، 0طبقه همکــف کدپســتی 6841887531
ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  1000000ریال
نقــدی میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا آقــای امیــر امانــی
بــه شــماره ملــی  4071797355دارنــده  250000ریــال ســهم
الشــرکه خانــم روشــنک امانــی بــه شــماره ملــی 4073562304
دارنــده  250000ریــال ســهم الشــرکه آقــای محمدرضــا شــیخی
موســی بــه شــماره ملــی  4198685411دارنــده  250000ریــال
ســهم الشــرکه آقــای محمــد اوژن بــه شــماره ملــی 4198958955
دارنــده  250000ریــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره آقــای
امیــر امانــی بــه شــماره ملــی 4071797355و بــه ســمت عضــو
هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت
 2ســال خانــم روشــنک امانــی بــه شــماره ملــی 4073562304و
بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای محمدرضــا
شــیخی موســی بــه شــماره ملــی 4198685411و بــه ســمت عضــو
هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای محمــد اوژن بــه شــماره
ملــی 4198958955و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت
نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا  :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهد
آور شــرکت از قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــروات  ،قراردادهــا ،عقــود
اســامی بــا امضــای مدیرعامــل و رئیــس هیئــت مدیــره همــراه بــا
مهــر شــرکت معتبــر اســت و همچنین کلیــه نامه هــای عــادی و اداری
بــا امضــاء مدیرعامــل یــا رئیــس هیئت مدیــره همــراه با مهر شــرکت
معتبــر مــی باشــد اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه ثبــت
موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت
نمــی باشــد .اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان لرســتان مرجــع
ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری کوهدشــت ()1028334

آگهــی تغییــرات شــرکت امیــد گســتران یــزداد موسســه غیــر
تجــاری بــه شــماره ثبــت  343و شناســه ملــی 10400023828
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ
 1399/04/22تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :اســامی و میــزان
ســهم الشــرکه شــرکاء قبــل از نقــل و انتقــال :آقــای محمــد اصغــری
دارای مبلــغ  1.000.000ریــال ســهم الشــرکه آقــای ســعید لطفــی
دارای مبلــغ  30.000.000ریــال ســهم الشــرکه خانــم لیــا لطفــی
کاشــمر دارای مبلــغ  9.000.000ریــال ســهم الشــرکه خانــم مریم
لطفــی کاشــمر دارای مبلــغ  20.000.000ریــال ســهم الشــرکه -
خانــم مریــم لطفــی کاشــمر بــه شــماره ملــی  0681771038کــه
م الشــرکه میباشــد بــا موافقــت
دارای  20.000.000ریــال ســه 
مجمــع موافقــت و بــه موجــب ســند صلــح بــه شــماره 21341
مــورخ  1399/04/23صــادره از دفتــر اســناد رســمی  12بجنــورد
مبلــغ  19.000.000از سهمالشــرکه مذکــور بــه خانــم لیــا لطفــی
کاشــمر بــه شــماره ملــی  0681805323فرزنــد حســن متولــد
 1356/03/09شــماره شناســنامه  171مبلــغ  1.000.000از
سهمالشــرکه مذکــور بــه خانــم مهدیــه بهرامــی نیــا بــه شــماره ملــی
 2122702109فرزنــد حســین متولــد  1365/07/15شــماره
شناســنامه  4607واگــذار نمــود و خانــم مریــم لطفــی کاشــمر دیگر
دارای هیچگونــه حــق و ســمتی در مؤسســه نمیباشــد .اســامی و
میــزان ســهم الشــرکه شــرکاء پــس از نقــل و انتقــال :آقــای محمــد
اصغــری دارای مبلــغ  1.000.000ریــال ســهم الشــرکه آقــای
ســعید لطفــی دارای مبلــغ  30.000.000ریــال ســهم الشــرکه
خانــم لیــا لطفــی کاشــمر دارای مبلــغ  28.000.000ریــال ســهم
الشــرکه خانــم مهدیــه بهرامــی نیــا دارای مبلــغ  1.000.000ریــال
ســهم الشــرکه اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان خراســان
شــمالی اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری بجنــورد
()1028637
آگهــی تغییــرات شــرکت بســته بنــدی خوشــه ســبز شــیروان
شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت  881و شناســه ملــی
 10861350780بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق
العــاده مــورخ  1399/05/28تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد - :
بــه موضــوع فعالیــت شــرکت  :تولیــد انــواع شــوینده هــا و مــواد
آرایشــی و بهداشــتی الحــاق گردیــد و بــه تصویــب مجمــع رســید.
ومــاده مربوطــه در اساســنامه نیــز اصــاح گردیــد .اداره کل ثبــت
اســناد و امــاک اســتان خراســان شــمالی مرجــع ثبــت شــرکت هــا
و موسســات غیرتجــاری شــیروان ()1028640

